
Buitengewone Vergadering van de

Leden der Nederlandsche Entomologische Vereeni-

ging, gehouden te Leiden op 22 December 1867,

des middags ten 12 ure.

Tegenwoordig zijn de lieeren: Dr. Verloren, vice president;

Mr. de Graaf, Secretaris; IV. H. de Graaf, Conservator; Kinkcr,

van der Wulp, Hartogh Heys van de Lier, Dr. Hartogh Heys

van Zouteveen, Veth, Dr. Piaget, van Woerden, P. C. T. Snellen,

Ritsema, Weyenbergh, Dr. van Hasselt, G. M. de Graaf, Groll

en Brants.

De Voorzitter Dr. Verloren opent de vergadering met eene

korte toespraak en herinnert dat de leden zijn bijeengeroepen

ten einde een besluit te nemen omtrent twee voorstellen, opge-

nomen als punten van beschrijving in de brieven , die op 22

November 11. van wege het Bestuur aan de leden zijn toegezonden.

Het eerste voorstel is van het Bestuur en luidt als volgt:

«Het Bestuur stelt voor aan den heer Mr. S. C. Snellen van

Vollenhovcn te Leiden, uit te keeren 1/5 van het legaat van

van Eyndhoven, zijnde eene ronde som van honderd gulden; ter

tegemoetkoming in de kosten ter uitgave van zijne « Schetsen

ten gebruike bij de studie der Hymenoj)tera, r Stuk. Ichneu-

moniden.» Met bepaling dat van deze en alle volgende alle-

veringen aan ieder lid een exemplaar zal worden toegezonden.»

Lenige leden vragen inlichlingen. De Voorzitter geeft die,

voor zooverre hij daartoe in slaat is, en laat ter bezigliging
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rondgaan de drie plalcn , welke het eersle sink van hel werk

znllen nilniaken. Ook verklaarl de Voorziller op cene vraag van

een der leden dat het de hedocling is de uil Ie keeren / 100

Ie doen strekken 1er tegemoetkoming in de kosten der uitgave

van het geheele werk, niet van het eersle stuk alleen.

Het voorstel van het Bestuur in stemming gebragt zijnde,

wordt aangenomen met algemeene stenmien.

De Voorzitter stelt alsnu aan de orde het voorstel der he-

noemde Commissie, beslaande uit de beeren Dr. Piaget, Dr.

Rauwenhofl' en Mr. de Graaf.

«Het stiekt lot wijziging der wet in dezer voege :

Art. G der wet zal luiden : « De Verecniging erkent gewone

leden, cerelcden , begunstigers, corresponderende leden en

builenlandsche leden. »

Art. 9 wordt art. 1 1 en zal luiden- «Ook aan cnlomologen» enz.

.. 10 » » 9.

» 11 .. ..10.

Nieuw art. Il*"'' «Builenlandsche leden betalen / 50, —
entrée en zijn vrijgesteld van contributie.

VI.

lugendommen der Vereeniging.

Nieuw art. io**" «Geen eigendommen der Vereeniging wor-

den naar het buitenland ter leen afgestaan. »

Tot toelichting van dit voorstel wordt kortheidshalve alhier

verwezen naar het Verslag der laatste Algemeene vergadering,

op 15 Julij 1867 te Utrecht gehouden, pag. 9; in welke Ver-

gadering aan genoemde commissie is opgedragen , een voorstel in

gereedheid te brengen omtrent de voorwaarden, waarop buitenlan-

ders als leden der Vereeniging zouden kunnen toegelaten worden.

Dr. Piaget licht het voorstel der commissie toe.

Op art. G wordt door den heer Snellen een amendement

voorgesteld. Hij wil in de plaats van de voorgestelde verande-

ring lezen: «De Vereeniging erkent gewone leden, builenland-

sche leden, eereleden, begunstigers en corresponderende leden.»
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De commissie vercenigt zich met deze gewijzigdo rcdaclic.

Ari. 6, ill dier voege gewijzigd, wordt aangenomen rncl alge-

meene stemmen.

De Voorzitter stelt voor alsnu hel nieuwe art. Il*''' in discussie

te nemen. De Vergadering keurt dit goed.

De heer N. H. de Graaf geefr in bedenking de som van /50

op /" OD te stellen, omdat dit cijfer nagenoeg gelijk slaat met

75 francs, met o Engelsche ponden sterling en met 2U Thalcr.

Neemt men het door hem voorgestelde cijfer aan van f 55,

dan zal men bij wisseltrekking de daarmede overeenkomende

buitenlandsche geldswaarde in de plaats kunnen stellen. IViet

alzoo, wanneer men f 50 vaststelt.

Na gedachtenwisseling l)lijkt uit de stemming, dat vijf leden

zich voor ecne entree van / 50 en 12 leden zich voor cene

entree van /" 55 verklaren, zoodat deze laatste som, krachtens

art. 42 der wet, is aangenomen.

Art. H^'' geeft overigens gcenc aanleiding tot discussie en

wordt, zooals het gewijzigd is, aangenomen met algemeene

stemmen.

Het nieuwe art. 45'"'' wordt, zonder discussie, mede aange-

nomen met algemeene stemmen.

De voorgestelde verplaatsing van art. O, 10 en H en de

voorgedragen veranderde redactie van art. O worden afgestemd

met bijna eenparige stemmen. Men wilde het aan het Bestuur

overlaten, zoo noodig, omtrent deze punten een nader voorstel

te doen tegen de eerstvolgende Algemeene vergadering.

De Vergadering vereenigt zich met een voorstel van den heer

Hartogh Heys van Zouteveen om nu ook aan Buitenlandsche

leden het regt toe te kennen, zich het Tijdschrift voor /"G aan

te schalfcn, per jaargang, indien zij zich daartoe, op de wijze

voor gewone leden bepaald, bij den Secretaris aanmelden.

De Secretaris deelt aan de Vergadering mede, dal iiij dozen

morgen tot zijn genoegen van Mr. Snellen van Volicnhoven ver-

nomen heeft, dat de heer Francois Pcdien zich Ixrcid heeft

verklaard begunstiger der Verecniging te worden. 'I'oejuiching.

De heer van Woerden geeft te kennen, dal hij van plan i>
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bimienküil liet vaderland te verlaten, ten einde zich voor handels-

zaken aan de westkust van Afrika te gaan vestigen. Hij hoopt

evenwel lijd en gelegenheid te zullen hebben om ook aldaai-

zijne entoniologische onderzoekingen voort te zetten en stelt zich

voor, door toezending van insekten aan cenige leden der Veree-

niging, daarvan het bewijs te geven. Hij geeft, tot eene ge-

dachtenis, aan de Vereeniging ten geschenke een fraai gebonden

exemplaar van: «The genera of Brilish Moths by H. Noel

Humphreys.

De Voorzitter zegt den heer van Woerden dank voor dit be-

langrijke geschenk, hetwelk blijkens de teekenen van bijval, die de

leden geven , door de Vergadering op hoogen pi-ijs wordt gesteld.

Verder niets te behandelen zijnde, sluit de Voorzitter deze

Buitengewone vergadering.

Wetenschappelijke Vergadering der

Nederlandsche Entomologische Vereeniging, op

Zondag 22 December 1867, des avonds ten 6 ure,

gehouden te Leiden.

Behalve de leden, die aan de Buitengewone vergadering van

dezen dag hebben deelgenomen , zijn tegenwoordig de beeren

Mr. Snellen van Vollenhoven en Prof. Berlin.

De heer Snellen van Vollenhoven, Voorzitter, opent de Ver-

gadering met eene korte toespraak, waarin hij doet uitkomen

hoezeer de talrijke opkomst der leden in dit barre jaargetijde

ten bewijze strekt van hunne ingenomenheid met het denkbeeld,

om eene bijeenkomst te houden uitsluitend gewijd aan welen-

schappelijke mededeelingen. Hij twijfelt er dan ook niet aan of het

aantal en het gehalte van de bijdragen der leden zullen de noodzake-

lijkheid doen inzien om telken jare zulk cene vergadering te houden.

Voor dat men lot de werkzaamheden overgaat, vraagt de


